TIN TỨC VỀ

VIETNAMESISKA

CORONA
Hiện có thể xét
nghiệm xem mình
có nhiễm bệnh
không
Bây giờ những người có các triệu
chứng nhiễm Corona có thể được xét
nghiệm. Bạn có thể đặt bộ xét
nghiệm trên trang web 1177.se rồi tự
lấy bệnh phẩm. Sau đó chuyển bệnh
phẩm tới cơ quan y tế và sẽ biết mình
có bị nhiễm không.
Nếu bạn có triệu chứng nhiễm virus Corona
bạn có thể tự đặt bộ xét nghiệm. Nếu bạn
có chứng minh thư điện tử thì bạn đặt trên
trang web 1177.se. Sau đó bạn nhờ ai đó
không ốm đến lấy bộ xét nghiệm.
Bạn sẽ nhận được một bộ xét nghiệm nhỏ
gồm các que thử. Bạn dùng que thử ngoáy
lấy bệnh phẩm trong mũi và họng. Trên bộ
xét nghiệm có hình hướng dẫn phải làm thế
nào.

Sau đó bạn nhờ ai đó không ốm giao lại
bệnh phẩm ở chính nơi nhận bộ xét nghiệm.
Kết quả sẽ có trong vòng 48 giờ. Để xem
kết quả bạn lại truy cập vào trang 1177.se.
Nếu bị nhiễm bệnh bạn sẽ nhận được thông
tin về các quy định mà bạn phải tuân thủ.
Nếu Tỉnh cần truy tìm nguồn gốc lây nhiễm
thì họ sẽ gọi điện cho bạn.
Mọi người dân trong tỉnh đều được xét
nghiệm miễn phí nếu cảm thấy mình bị ốm.
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Nếu bạn không có chứng minh thư điện tử
và không truy cập vào trang 1177.se được
thì hãy gọi điện tới trung tâm y tế của mình.
Nhận và giao bộ xét nghiệm tại nhà
thuốc

Một người khỏe mạnh phải đến nhận và
sau đó giao lại bộ xét nghiệm của bạn tại
nhà thuốc. Người đó phải mang theo giấy
tờ/chứng minh thư của họ và của bạn.
Người bệnh không được tự đến nhận và
giao bộ xét nghiệm vì có thể lây bệnh cho
người khác.

Khách du lịch nước ngoài không thể
đặt bộ tự xét nghiệm.
Nếu bạn là khách du lịch nước ngoài, bạn
không thể đặt bộ tự xét nghiệm. Lúc đó bạn
được gọi điện đến Trung tâm Y tế gần
nhất.

Sau khi đặt trên mạng thì có thể nhận bộ xét
nghiệm ở nhiều nhà thuốc trong tỉnh. Số
nhà thuốc có bộ xét nghiệm sẽ tăng dần. Sử
dụng mã QR trên trang web này để xem
danh sách các nhà thuốc.

Cũng có thể nhận và giao bộ xét nghiệm tại
các trạm lưu động gần các trung tâm y tế ở
Vimmerby và Borgholm. Ở Löttorp, Öland
người dân có thể được nhân viên y tế giúp
lấy bệnh phẩm.

Lưu ý: Bộ xét nghiệm chỉ cho biết hiện
tại bạn có bị nhiễm bệnh hay không, chứ
không cho biết trước đây bạn đã bị
nhiễm hay chưa. Hiện tại ở tỉnh Kalmar
chưa có loại xét nghiệm đó.

Bản tin bán nguyệt san
Bản tin này do Ủy ban Hợp tác chống khủng hoảng của
tỉnh Kalmar phát hành. Chúng tôi mong muốn cung cấp
thông tin chuẩn xác trong tỉnh tới người dân. Trong thời
gian hè ”Tin tức về Corona” sẽ phát hành hai tuần một
lần. Nếu có sự kiện gì lớn xảy ra thì bản tin sẽ được
phát hành thường xuyên hơn.

facebook.com/krissamverkan.kalmar
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Bạn đặt bộ xét nghiệm trên 1177.se
như sau
1. Mở trang www.1177.se – chọn tỉnh
Kalmar
2. Vào trang của tỉnh và bấm vào
”Testa dig för pågående covid-19 i
Kalmar län”
3. Trong mục ”Anmäl dig för
provtagning – så går det till” có
thông tin hướng dẫn truy cập bằng
chứng minh thư điện tử. Truy cập.
4. Khi đã truy cập vào trang của mình:
bấm vào ”Beställ provtagning covid19”
5. Chọn nơi lấy bộ xét nghiệm
Hiện tại chỉ có các thông tin bằng tiếng
Thụy Điển. Sắp tới sẽ có các ngôn ngữ
khác.
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Các triệu chứng Corona phổ
biếnSốt
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ho khan
Rất mệt mỏi
Chảy nước mũi
Khó thở
Ngạt mũi
Đau họng
Đau đầu
Khó chịu buồn nôn
Đau cơ và khớp

Thời gian ủ bệnh từ 3-14 ngày

Mã QR dẫn tới trang thông tin về việc lấy
mẫu xét nghiệm
Hướng máy ảnh điện
thoại về phía mã QR

Bản tin bán nguyệt san
Bản tin này do Ủy ban Hợp tác chống khủng hoảng của
tỉnh Kalmar phát hành. Chúng tôi mong muốn cung cấp
thông tin chuẩn xác trong tỉnh tới người dân. Trong thời
gian hè ”Tin tức về Corona” sẽ phát hành hai tuần một
lần. Nếu có sự kiện gì lớn xảy ra thì bản tin sẽ được
phát hành thường xuyên hơn.

facebook.com/krissamverkan.kalmar

